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14. november 2010
PODEDOVANA PONIŽNOST

V tem mesecu, ko se pogosteje ustavljamo ob grobovih, smo gotovo, kljub morju sveč in
cvetic, še bolj povezani s svojimi predniki. Upam, da smo se ponižali in se znali ob vsej naglici
tudi ustaviti in se zahvaliti za temelje, na katerih nadaljujemo družinsko, narodno in versko
izročilo. Vsi utrjujemo temelje za naše potomce in nadaljujemo, kjer so naši predniki končali.
Ponižnost ob spominu na rajne je lepa zahvala, dodamo pa še kakšen Očenaš in Zdravamarijo, saj jim razen z molitvijo in dobrimi deli ne moremo drugače pomagati. Če je potrebno,
zmolimo še prošnjo, da bi se rodovi spravili med seboj, če imajo še kaj, kar jih razdvaja …
Ponižnost in modrost je zavedanje, da bo tudi moje telo v istem grobu počivalo in se
pridružilo prednikom, da bomo skupaj čakali vstajenja. Da, sprejetje resnice o minljivosti je
tudi ponižnost!
Z nadškofom Uranom sva se spominjala pokojnega nadškofa Perka, ki se je rad pohvalil, da
hrepeni po smrti. Ko pa se je njegov milostni trenutek bližal, se je od svoje stare želje začel
odmikati. Verjamem, da se zaradi vsega, kar je storil, danes veseli pred Božjim obličjem.
Sprejemanje smrti nikoli ni lahek zalogaj! Vsi se bojimo neznanega!
Vsak dan pa poskrbimo, da pred Boga ne bomo prišli praznih rok!
Sebastjan, župnik

DNEVI PRED NAMI
 V petek, 19. novembra, bo srečanje za starše
birmancev ob 19.00, predvidoma v župnijski cerkvi
(topla obleka ne bo odveč!). S starši se bomo pogovorili o ustanovitvi birmanskih skupin in o nadaljnjem delu z birmanci.

tudi nekdanjemu župniku, g. Frančišku, za opravljeno delo in pomoč.

 V soboto, 20. novembra, bomo imeli župnijsko
romanje po poteh bl. Alojzija Grozdeta. Poleg Stične, Trebnjega in Mirne bomo obiskali tudi kraj mučeništva, zaključili pa s slovesno mašo v župnijski
cerkvi sv. Ruperta v Šentrupertu, kjer je mučenec
pokopan. Med mašo bomo župniji Šentrupert izročili relikvije sv. Janeza Boska. Po maši bo procesija
z lučkami na Grozdetov grob. Odhod avtobusov iz
Šmartna ob 8.00, cena: 25 EUR.

 V novembru bom dvakrat odsoten (z oktetom
Oremus v Rimu ob 50. letnici Slovenika ter na duhovniških izobraževalnih dnevih). Med odsotnostjo
bodo moj verouk nadomeščale katehistinje, za
nujne primere pa pokličite v župnijo Lj. Šentvid –
031/380-134 – župnik Franci Alič)

 Na zadnjo nedeljo cerkvenega leta obhajamo
praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Pri maši
ob 9.00 bomo sprejeli nove ministrante. Popoldne
ob 15.00 bo dekanijsko srečanje vseh ŽPS v župniji
Ljubljana Šiška. Gost bo g. Matej Cepin. Vabljeni vsi
člani domačega ŽPS.
 V zadnjem tednu cerkvenega leta obhajamo
Teden Karitas. Vsem, ki pomagate reševati stisko
bližnjega, še posebej sodelavcem domače Karitas,
iskren Bog povrnij! Nabirka na 1. adventno nedeljo,
28. novembra, bo namenjena škofijski in župnijski
Karitas.
 Na prvo adventno nedeljo, 28. novembra, bomo
obhajali sveto mašo v župnijski cerkvi ob 9.00 za
vse pokojne iz naše župnije, ki so umrli v zadnjem
cerkvenem letu (od 1. adventne nedelje leta 2009).
K tej maši ste vabljeni vsi sorodniki in prijatelji pokojnih. Pokojni, ki so od nas odšli v tem cerkvenem
letu, : +EDMUND MEZNARIČ, +IGOR KNEZ, +PAVEL
PETERLIN, +ALFONZ ŠILC, +SAŠO ARTELJ, + IVAN
ADAMIČ, +MARIJA GOSTIČ, +IVANKA KNEZ, +MARIJA JENKO, +MARTIN ROP, +ALOJZIJ LETNAR,
+JUSTINA JUVAN, +LEOPOLD RIBIČ, +STANISLAVA ZORC, +ZDENKO RUPNIK, +IRENA VODLAN,
+MARIJA ŠČAVNIČAR, +FRANCIŠKA GERSIĆ, +LEOPOLD JUG, +JANEZ KOZELJ, +TEREZIJA TIHEL,
+IVANA SLAVEC, +MARIJA KLANJŠČEK, +MARIJA
KOSMAČ, +IVANA MIHELIČ, +STANE BLATNIK,
+NIKA GREGORŠ. Spomnimo se jih pri sveti daritvi
in z osebno molitvijo! Gospod, daj jim večni pokoj!
 Na spletni strani župnije (http://zupnija-smartno.rkc.si) si poleg osnovnih informacij ter svetih
maš lahko ogledate tudi fotogalerijo s slikami različnih dogodkov iz življenja našega občestva.
 Po blagoslovu in obešanju novih bronastih zvonov na podružnici sv. Lenarta v Sp. Gameljnah še
enkrat iskrena zahvala vsem, ki ste kakor koli sode
lovali pri velikem prazniku za to podružnico. Hvala

 Za vse darove ob zahvalni nedelji ter v zadnjih
dneh oktobra, tako materialne kot duhovne in prijateljske, se lepo zahvalim.

 Vsi otroci, ki bi radi sodelovali pri Miklavževi igrici, vabljeni na vaje, ki bodo v sredo, 17. novembra,
ob 19.00 v župnišču.
 Kot že veste je sredin večer za maše rezerviran
za sedmine. Če bo sedmi dan, bo to pri nedeljskih
oznanilih objavljeno, sicer pa bo maša v Šmartnem
ZA POKOJNE po novembrskih namenih.
 NEKAJ DATUMOV V PRIHODNOSTI:
• 19. november – srečanje staršev birmancev (7. in
8. razred)
• 20. november – župnijsko romanje po poteh bl.
Alojzija Grozdeta
• 21. november – sprejem novih ministrantov
(9.00)
• 21. november – dekanijsko srečanje ŽPS v župniji
Lj. Šiška (15.00)
• 27. november – čiščenje župnišča (2. razred)
• 28. november – maša za vse pokojne letošnjega
cerkvenega leta iz naše župnije (9.00)
• 28. november - krstna nedelja (po maši ob 9.00)
• 29. november – srečanje sodelavcev Karitas
(19.00)
• 5. december – miklavževanje za otroke (17.00)

BRALCI BOŽJE BESEDE
Jezus Kristus, Kralj vesoljstva, 21. november ob 9.00:

1. berilo (2 Sam 5,1-3)

Vida MERŠE

2. berilo (Kol 1,12-20)

Jure SEŠEK

Prošnje

Klara MERŠE

1. adventna nedelja, 28. november ob 9.00:

1. berilo (Iz 2,1-5)

Joži PLUT

2. berilo (Rim 13,11-14)

Jurij ŠILC

Prošnje

Diana BITENC

OBZORJE VERE

ZA RAZMISLEK

Kaj je prava ponižnost?
Iz besedila iztrgani stavek Kdor se ponižuje,
bo povišan nam dostikrat pride prav, ko citiramo Sveto pismo ob različnih okoliščinah.
Mar to pomeni, da moramo vedno biti na tleh,
vedno zadnji? Da se moramo zatirati? Nikakor
ne! Tudi v ospredje je prav, da pridemo, ker
imamo talente, ki jih v taki obliki nihče nima.
Nihče na svetu! In Bog, ki nam jih je zaupal, želi, da »prodremo na trg« in učinkovito
unovčimo te talente zase in za bližnje.
Prava ponižnost nastopi šele dan pojutrišnjem,
torej, ko smo talente že unovčili. Sem bil
napuhnjen? Sem delal samo zase? Ali so imeli
tudi drugi korist? Sem se v prvi vrsti znal zahvaliti za to, kar sem naredil in – tudi Stvarniku, ki me je obdaril s sposobnostmi, reči
kakšen Amen?
Prava ponižnost bo torej to, kar izhaja iz latinske besede humilitas. Z vsakdanom, talenti,
dobrimi deli, izbranimi besedami boš HUMUS,
rodovitna stelja za vse druge, ki bodo ob tebi
rasli. In ko ugotoviš, da si samo služabnik, se
zahvali še za to. Malo za hec, malo za res pa
še tole: Najlepše je, ko uživaš ob tem, da sadove tvoje njive pobirajo drugi, čeprav bi se,
človeško gledamo, lahko jezil. To je povišanje!
In prava ponižnost!

„Ponižen odgovor zlomi jezo,
čemerna beseda pa jo vrže.“
(slovenski pregovor)

ŽUPNIJA ŽIVI
g

• NAŠI POKOJNI
Poslovili smo se od Staneta BLATNIKA in Nike
GREGORŠ iz Zgornjih Gameljn.
Gospod, daj jima večni pokoj!

NAMESTO CVETJA
NA GROB
Ob smrti + Nike GREGORŠ so za svete maše darovali: Pavla Rosulnik, Irena Snoj ter Marta in Marjeta Medved (po 1 mašni namen). Bog povrni za
molitve in dober namen!

Ali sem se pripravljen tudi kdaj ponižati in kakšno
požreti, da bi umiril in spravil sprti strani? Ali se zavedam, da ponižnost dviga duha?
Jeza je grešno nagnjenje, včasih je potrebna, toda
s ponižnostjo se gotovo kakšen klin več izbije …

ZA LEPŠE
BOGOSLUŽJE
Najpomembnejše vprašanje pri cerkveni
zgodovini na Teološki fakulteti je bilo: Kako so
bistvo vere izpovedovali kristjani prvih stoletij?
Odgovor je bil sila preprost, a za nas študente
težek: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in
tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v
slavi. Zakaj težek? Pogosto smo spadali med
tiste zaspane kristjane, ki ne vedo, da je v (C)
cerkvi bistven dialog med mašnikom in vernim
ljudstvom. Na povabilo po posvetitvi darov,
Skrivnost vere, odgovarjamo, da oznanjamo
Gospodovo smrt in vstajenje, ker je to bistvo
vere. Če smo tukaj zaspani, bomo težko z vso
odkritostjo rekli, da vero izpovedujemo z dobrimi deli. V cerkev na Gospodov dan prihajamo glasno izpovedovat vero, ki jo udejanjamo
z deli med tednom. Ali res vsa naša dejanja
izpričujejo našo vero in povezanost z Bogom?

GOD/PRAZNIK

URA

NAMEN

7.00 + Marko ČOLIĆ, obl.

KRAJ

14. 11.
ned

33. NEDELJA MED LETOM
PATROCINIJ

15. 11.
pon

sv. Albert Veliki,
škof in cerkveni učitelj

16. 11.
tor

sv. Marjeta Škotska,
kraljica

17. 11.
sre

sv. Elizabeta Ogrska
redovnica

18.00 (za pokojne)

Šmartno

18. 11.
čet

posvetitev bazilike
sv. Petra in Pavla

18.00 + Slavko in Cilka ČARMAN, obl.

Šmartno

19. 11.
pet

sv. Matilda,
redovnica

18.00 + Mirko RUŠT, obl.

Šmartno

20. 11.
sob

sv. Edmund, kralj
ŽUPNIJSKO ROMANJE

18.00 + NOVAK in PETRUŠA

21. 11.
ned

JEZUS KRISTUS,
KRALJ VESOLJSTVA

22. 11.
pon

sv. Cecilija,
mučenka

23. 11.
tor

sv. Klemen Rimski,
papež in mučenec

24. 11.
sre

sv. Andrej in drugi
vietnamski mučenci

18.00 (za pokojne)

Šmartno

25. 11.
čet

sv. Katarina Aleksandrijska,
mučenka

18.00 + Srečko BOŽNAR

Šmartno

26. 11.
pet

sv. Leonard Portomavriški,
redovnik

18.00 + BLEŠČ in JANUŠIĆ

Šmartno

27. 11.
sob

sv. Modest in Virgil, škofa

28. 11.
ned

1. ADVENTNA NEDELJA

9.00 za sosesko

Šmartno

18.00 + KOPŠE, RIBIČ in Leopold

Šmartno

6.30 + Matjaž BRANDNER, obl.

Šmartno

7.00 za žive in rajne farane
9.00 + Leopold in Angela JUG
18.00 + Slavc SEŠEK
6.30 + Terezija in Alojz UDOVČ

18.00 + Alojzija in Janez ČIŽMAN, obl.
7.00 + Marija DOLINAR, obl.
9.00 za vse pokojne v letošnjem letu

Tacen
Šmartno
Šmartno
Šmartno

Tacen
Šmartno

SPREMEMBE GLEDE SVETIH MAŠ BODO OBJAVLJENE PRI NEDELJSKIH OZNANILIH.

Izdala: ŽUPNIJA ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO,
Cesta v Gameljne 1, SI-1211 LJUBLJANA ŠMARTNO
Odgovarja: SEBASTJAN LIKAR, župnik
Telefon: 01/511-61-07
GSM: 041/238-970
E-pošta: zupnija.smartno@rkc.si
TRR župnije: SI56 0203 2009 1305 667 (NLB)
Slike na naslovnici:
župnijska cerkev v Šmartnem (sv. Martin),
podružnice v Tacnu (sv. Jurij),
v Sr. Gameljnah (sv. Andrej), Sp. Gameljnah
(sv. Lenart) in na Rašici (sv. Križ).
Tisk: Salve, Rakovnik Strip: Marta Bartolj
V elektronski obliki ga najdete na naslovu:
http://zupnija-smartno.rkc.si/oznanila

ŽUPNIJSKA PISARNA
Župnik je v pisarni zagotovo:
ob ponedeljkih od 11.00 do 12.00 in
od 17.00 do 17.45 ter
ob četrtkih od 11.00 do 12.00.
Dobite me tudi po večernih mašah v Šmartnem.

KRST Krstna nedelja je zadnja nedelja v mesecu. Otroci
prejmejo zakrament uvajanja med mašo (parni meseci) ali
po maši ob 9.00 (neparni meseci). Starši naj se prej oglasijo
župnišču z družinsko knjižico ali otrokovim rojstnim listom.
POROKA Zaročenci naj se oglasijo v župnišču. Potrebno je
opraviti tečaj za zaročence, prinesite tudi samski list (dobite
ga v župniji krsta)

